
JIŽNÍ LISTY
EXPRES

DUBEN 2016 zpravodaj pro občany obvodu Ostrava-Jih • www.ovajih.cz • email: jizni.listy@ovajih.cz

NA ŠKOLSTVÍ 
NEŠETŘÍME,
ale proč vyhazovat 
peníze z oken.

SLOUČENÍ NENÍ ZRUŠENÍ!

Od  1. ledna 2016 jsou sloučeny školy 
na  Mitušově ulici, č. 8 a  16. Pro žáky 
a jejich učitele se nic nezmění, budou 
se učit nadále spolu v obou, pár metrů 
od sebe vzdálených, budovách.
Od 1. září 2016 se celé tři třídy, a to 1., 
2. a 3., i se svými učiteli přestěhují z Mi-
tušovy 8 na Mitušovu 16. Od čtvrťáků 
výše zůstanou stávající třídní kolektivy 
ve stejné budově na Mitušově 8. To se 
týká i logopedických tříd.  • strana 3
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toto číslo jsme připravili proto, aby-
chom vám, občanům našeho obvodu, 
komplexně zmapovali důležitá fakta, 
která se týkají referenda o sloučení škol 
na Mitušově ulici.  

Referendum považujeme za jeden z nej
lepších demokratických nástrojů jak pro
jevit svůj názor.

Zmatek a nic než zmatek. A k tomu úmy-
slné překrucování faktů. I  tak lze nahlížet 
na  plánované referendum. Skoro to vypa-
dá tak, že ani jedinci, kteří jsou považováni 
za  iniciátory tohoto hlasování, sami nevědí, 
co vlastně chtějí. 

Nejprve zastupitelstvo našeho městského 
obvodu odhlasovalo konání místního refe-
renda ke  slučování škol Mitušova 8 a Mitu-
šova 16. Nedlouho poté se však na různých 
místech našeho obvodu objevily reklamní 
billboardy, které obyvatele Jihu zvou k refe-
rendu proti aroganci radnice. 

Žádný takový počin ovšem nikdo neschvá-
lil. I proto se vedení městského obvodu Ost-
rava-Jih nehodlá s touto situací smířit. 

Na školství nešetříme, ale proč 
vyhazovat peníze oknem

Zbytečně promrhané milióny? 

Referendum? Ano! Ale o čem a proti čemu?

Vážení spoluobčané,

celková kapacita počet zapsaných žáků

Využití kapacity ZŠ v obvodu
Městský obvod OstravaJih 
musí zmíněných 3,5 miliónu 

korun uvolnit ze svého 
rozpočtu i přesto, že tolik 
proklamované referendum 
de facto postrádá smysl.

• Sloučení bude probíhat postupně do roku 2021.
• Žáci nadále zůstávají ve svých třídách a se svými učiteli. 
• Budovy na Mitušově 8 zůstanou v majetku obvodu se záměrem 

využití pro sociální oblast.
• Peníze, které městský obvod OstravaJih ušetří sloučením škol, 

budou investovány do zkvalitnění výuky a oprav dalších škol 
v našem obvodě.

FAKTA O SLOUČENÍ ZŠ a MŠ Mitušova 16 a 8

Vycházíme vám tímto vstříc, protože 
nám několikrát denně voláte a dotazuje-
te se, o jaké referendum se vlastně jedná. 
Velmi nás těší, že vám není lhostejné dění 
v  našem obvodě. Zároveň se nedivíme, 
že z  kusých a překroucených informací, 
které se objevily v některých tiskovinách, 
případně jsou úmyslně rozšiřovány ně-
kolika jedinci, nemůžete vyvodit smyslu-
plné stanovisko. I  proto jsme přistoupili 
k vydání tohoto speciálního čísla.

Na  následujících stránkách najdete 
shrnutí této „problematiky“ a vysvětlení 
toho, na co se ptáte a co vás zajímá. 

 Vedení městského obvodu Ostrava-Jih

Peněz není nikdy nazbyt a šetří se 
na každém kroku. Náš městský obvod 
však nyní postihne mnohamilionová fi-
nanční zátěž. A to zbytečně kvůli pláno-
vanému referendu. Finance se přitom 
mohly využít mnohem efektivněji. 

Městský obvod Ostravu-Jih čeká 30. dub-
na místní referendum ke sloučení škol Mi-
tušova 8 a Mitušova 16. Náklady na toto 
referendum zatíží náš městský obvod při-
bližně 3,5 milióny korun. 

Jde o akt srovnatelný s regulérními 
dvoudenními volbami. Na ty nám však při-
spívá ministerstvo vnitra. V případě refe-
renda je zákon neúprosný, a veškeré fi-
nanční náklady se musí hradit z rozpočtu 
našeho obvodu.

Jedná se především o náklady mzdové 
a materiálové. Celý proces se řídí zákonem 
o volbách. Musíme proto zajistit tisk hlaso-
vacích lístků, jejich následnou distribuci 
do šestadevadesáti volebních místností 
a odměny členům volebních komisí. 
K tomu je potřeba připočítat spotřebu 
energií v místnostech, kde volby proběh-
nou, a další zdánlivé nezbytnosti.

Finanční prostředky vynaložené na refe-
rendum šlo využít daleko výhodněji. Třeba 
v rámci tzv. participativního rozpočtu a pro-

Sloučení dvou základních škol na ulici 
Mitušově a referendum o tomto administ-
rativním aktu. To prý jsou nejdůležitější 
otázky, které „hýbou“ naším městským 
obvodem Ostrava-Jih. 

Od roku 1999 se počet žáků v základ-
ních školách našeho obvodu snížil z 14 681 
na letošních 7558. Kapacita škol je využita 
jen na 56,6 procenta. Co tedy s poloprázd-
nými školními budovami?

V roce 2000 měl náš obvod takřka 118 
tisíc obyvatel, vloni už necelé 104 tisíce. 
Pokles počtu obyvatel je markantní zejmé-
na od roku 2010: o skoro 10 tisíc! V příštích 
letech žáků tedy přibývat nebude, naopak 
dále poroste počet seniorů.

To jsou problémy, které musí řešit vedení 
obvodu.

Sloučení neznamená zrušení
Do roku 2015 byla tato situace řešena 

pouhým útlumem investic do vytipova-
ných škol a jejich následným zrušením. 
V roce 2007 šlo o Základní školu Mjr. No-
váka a o čtyři roky později ZŠ V Zálomu. 
Okamžité zrušení mělo za následek rozdě-
lení kolektivu žáků do různých škol a ukon-
čení pracovních poměrů s učiteli. 

„V případě ZŠ Mitušova jsme zvolili citli-
vé řešení,“ říká radní Adam Rykala. „Přede-
vším nedošlo k uzavření Mitušovy 8 k 1. led-
nu 2016.  Proces sloučení je naplánován až 
do roku 2021 a pro žáky i jejich učitele se 
nic nezmění. Stávající školní rok proběhne 
bez jakýchkoliv změn. Od školního roku 
2016/2017 se tři nejmladší třídy přesunou 
do učeben ZŠ Mitušova 16 a zůstanou 
v nezměněné podobě, se stejnými učiteli. 
Starší ročníky zůstanou v budově Mitušovy 
8, kam již nebudou nastupovat noví prv-
ňáčci.“

Na Mitušově 8 zůstanou také logope-
dické třídy 1. a 2. C, pro které by mohl být 
přesun náročnější z důvodu obtížnější 
adaptace na nové prostředí. Samotný 
projekt logopedických tříd běžících po-
važuje vedení našeho obvodu za velmi 
přínosný a bude pokračovat. Také garan-
tuje, že na Mitušově 16, i přes sloučení, 
zůstanou zachovány odborné učebny ci-
zích jazyků, informatiky, fyziky, chemie 
i hudební výchovy. 

Finanční prostředky na mzdy pedago-
gů poskytuje ministerstvo školství podle 
počtu dětí ve škole. Sloučením škol tedy 
žádný z pedagogů o práci nepřijde, pro-
tože dojde k naplnění prázdných učeben 
na jedné škole dětmi a pedagogy ze ško-
ly druhé.

Pokud by nebyla situace řešena dnes 
postupným sloučením, za několik málo 
let by musela logicky nastat tvrdá vari-
anta, tedy okamžité zrušení školy, a to se 
všemi negativními důsledky pro žáky 
i pedagogy. 

jektu Společně tvoříme Jih!!!. Na ten radnice 
vyčlenila pět milionů korun, přičemž jeho 
výhodou je to, že realizovány postupně bu-
dou projekty, které navrhnou sami občané 
městského obvodu Ostravy-Jih.

Anebo jsme mohli z těchto peněz zafi-
nancovat jiné přínosné aktivity, jako napří-
klad ozdravné pobyty školáků, výlety seni-
orů, vysazení stromů, opravy laviček 
a mobiliářů a podobně.

V souvislosti s tím, zda se referendum 
našemu obvodu opravdu vyplatí, je nutné 
zmínit ještě jeden podstatný fakt. 

Z právního hlediska totiž už škola na Mi-
tušově 8 neexistuje. Pokud bychom chtěli 
tuto školu obnovit, musela by se zřídit 
nová příspěvková organizace. A samozřej-
mě i tento proces by neproběhl ze dne 
na den a museli bychom k tomu použít 
další finance.  

Důrazně se ohrazujeme proti kampani, 
kterou proti úřadu organizuje a  financuje 
skupina napojená na  místní kmotry. Úřad 
žádné povolení k záboru nevydal, a proto se 
tyto reklamní nosiče na daných místech na-
cházejí nelegálně. 

Každopádně radnice se bude proti „černé-
mu výlepu“ bránit právní cestou. Tématem 
referenda, které má proběhnout 30. dubna 
2016, je slučování škol, nikoliv „arogance 
radnice“, jak se uvádí na  billboardech. Už 
tím, jak tato skupina zneužila chystané re-
ferendum, je patrné, kdo se tady chová aro-
gantně. Obzvlášť když si dovolí vystavit re-
klamní nosiče bez řádného povolení a navíc 
s nekorektními a zavádějícími informacemi. 

Domov pro seniory a stacionář
Rozhodnutí o sloučení škol Mitušovy 8 

a Mitušovy 16 nebylo náhodné. Jedná se 
o školy, které jsou v těsné blízkosti a jedna 
z nich (Mitušova 8) nebyla dlouhodobě re-
konstruována a vyžádala by si investici 18 
milionů korun. Obě školy jsou jen zpola zapl-
něny. Peníze, které ušetříme sloučením škol, 
využijeme na investice do zkvalitnění výuky 
a opravy dalších škol v našem obvodě.

Budovy na Mitušově 8 jsou svěřeny 
do správy našeho obvodu. Jejich prodej 
neplánujeme. Nedovolíme, aby se z bývalé 
školy stala hospoda nebo herna. I takové 
případy se v minulosti na Jihu bohužel 
děly. Chceme využit budovy na Mitušově 8 
pro sociální účely. Jeden pavilon by napří-
klad mohl sloužit jako denní stacionář pro 
děti i dospělé s kombinovaným postižením, 

druhý pavilon by třeba mohl být v roce 
2021 přebudován na domov pro seniory.

Investice za 120 miliónů
Městský obvod Ostrava-Jih investoval 

v roce 2015 do školských zařízení rekordní 
finanční prostředky, celkem 121 300 000 Kč. 
Konkrétně: ZŠ Kučery - rekonstrukce pla-
vecké učebny, ZŠ Horymírova - rekon-
strukce venkovního hřiště, výměna oken 

a zateplení objektu. Výměna oken a zatep-
lení proběhla dále na MŠ Lumumby, ZŠ 
Kosmonautů 13, ZŠ Volgogradská, MŠ 
Adamusova, ZŠ Krestova, ZŠ Klegova, ZŠ 
Kučery a ZŠ Dvorského.

Tato fakta hovoří jasnou řečí: na škol
ství nešetříme, ale to neznamená, že pe
níze budeme, obrazně řešeno, vyhazovat 
oknem na provoz poloprázdných škol. 



6 000 prázdných míst na našich 
školách referendum nevyřeší
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Prvotním impulsem procesu sloučení zá-
kladních škol na ulici Mitušově bylo dlou-
hodobé sledování demografického vývoje 
v Ostravě-Jihu. Prodlužující se věk obča-
nů, odchody lidí v produktivním věku do ji-
ných českých i zahraničních měst, a zvláš-
tě rapidní úbytek porodnosti, nás přiměl 
k tomu udělat efektivní změny v oblasti 
sociální, zdravotní a školské. 

V minulých volebních obdobích se mateř-
ské a základní školy zavíraly bez jakékoliv 
koncepce. Kritéria byla pouze počty žáků 
a ušetřené peníze. Konec znamenal pro zá-
kladní školu Lumírova (rok 2001), Mjr. Nová-
ka (2008) a V Zálomu (rok 2012). Náhlé 
sloučení postihlo ZŠ 29. dubna ve Výškovi-
cích, která se sloučila se ZŠ Srbská.

Zrušené školy, či školky se poté prodá-
valy do soukromých rukou a dodnes slouží 
jako pivnice a herny. 

Připomeňme si, že listopadové zase-
dání zastupitelstva obvodu rozhodlo 
o sloučení dvou škol na ulici Mitušově 
k 1. lednu 2016. Starší žáci zůstávají se 
svými kantory na původní budově na Mi-
tušově 8, část mladších žáků se od 1. září 
2016 se svými třídními kolektivy i kanto-
ry přesune do několik metrů vzdálené 
budovy na Mitušově 16.

Před jednáním zastupitelstva dostalo ve-
dení ZŠ Mitušova 8 dopis s informacemi 
o připravovaném sloučení s tím, aby jej 
předalo rodičům a zaměstnancům. Jak 
bylo zjištěno, dopis bohužel některým dě-
tem a rodičům zástupci školy nepředali, 
Možná i to přispělo k situaci, že se na zase-
dání zastupitelstva někteří přítomní rodiče 
uchýlili ke křiku a vulgarismům.

K informacím některých tiskovin o „bouř-
livém jednání zastupitelstva“ připomínáme:

Občané překračující kapacitu zasedacího 
sálu dostali možnost poslouchat živý pře-

Na žádost zmocněnce přípravného výboru místního referenda Pavla Janíka 
zveřejňujeme jím zaslané vyjádření

Vážení spoluobčané, sobota 30. dubna roku 2016 se zapíše do historie městského obvodu 
Ostrava-Jih. V tento den se uskuteční první referendum, ve kterém se budete moci přímo vyjá-
dřit ke konkrétní problematice! Řešit se bude otázka neuváženého slučování škol, konkrétně ZŠ 
Mitušova 8 a ZŠ Mitušova 16. Způsob, jakým stávající vedení obvodu tuto akci provedlo, se 
hrubě nelíbil tisícům občanů. Ti svůj jasný nesouhlas dávali najevo na jednáních zastupitelstva, 
ale protože jejich úsilí nikam nevedlo a vedení obvodu jej bagatelizovalo, vznikla petice, kterou 
podepsalo přes deset tisíc občanů městského obvodu! A tím už se radní zabývat museli! Do-
konce pro ně z této skutečnosti vyplynula zákonná povinnost vyhlásit referendum, což se v his-
torii obvodu ještě nikdy nestalo. Vážení spoluobčané, možná si řeknete, že se jedná o dvě 
školy a tento problém se vás nyní bezprostředně nedotýká. Jde však o jinou věc, a sice o způ-
sob, jakým vedení obvodu rozhoduje a pohrdá názory občanů. Ukažte, že se nám nelíbí jejich 
chování, lži, v lepším případě polopravdy a rozhodování ve stylu o nás bez nás. Dejte najevo 
svou nespokojenost s děním na radnici a s tím souvisejícími kauzami, které už více než rok plní 
stránky médií. Nyní máte jedinečnou možnost vyslovit svůj názor. Pokud k referendu přijdete 
a v dostatečném počtu nás podpoříte, pomůžete zachránit školu, která má v našem obvodu 
dlouhou tradici a výbornou pověst. Učitelé, rodiče a hlavně děti moc spoléhají na vaši pomoc. 
Proto vás prosíme, přijďte v době od 10 do 18 hodin do volebních místností ve vašem okrsku. 
Vězte, že ještě nic není ztraceno a výsledek hlasování zastupitelů je možné zvrátit! Myslete 
na to, vždyť příště to může být jakákoliv jiná škola!

Otázky v referendu zní:
1. „Souhlasíte s tím, aby došlo ke sloučení 

Základní školy a mateřské školy Ostrava-
-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvkové organi-
zace a Základní školy a mateřské školy Mi-
tušova 16, příspěvkové organizace?“

2. „Souhlasíte s tím, aby k jakýmkoliv roz-
hodnutím ze strany Rady a Zastupitelstva 
městského obvodu Ostrava-Jih, týkajícím 
se slučování nebo rušení základních a ma-
teřských škol na území městského obvodu 
Ostrava-Jih, bylo ze strany Rady a Zastupi-
telstva městského obvodu Ostrava-Jih při-
stoupeno vždy až po předchozím veřejném 
projednání s občany a zpracování odborné 
koncepce nezávislou třetí osobou?“

Místní referendum se uskuteční v sobotu 
30.04.2016 od 10:00 do 18:00 hodin.

nos z jednání v další připravené místnosti, 
a kdo se přihlásil do diskuse, mohl vystoupit 
přímo na jednání zastupitelstva. Občanům 
tak jejich zákonné právo nebylo upřeno.

Vedení radnice se shoduje na důležitosti 
diskuze. Každý občan obvodu má možnost si 
sjednat osobní schůzku se členem rady, kte-
rý má v gesci problematiku, jež ho zajímá.

+5 miliónů
Na zmíněném zastupitelstvu byly schvá-

leny také zásady participativního rozpočtu. 
Právě participativní rozpočet je nástrojem, 
který mohou občané v rámci přímé demo-
kracie využít na rozvoj našeho obvodu. 

V roce 2016 tak radnice občanům z cel-
kového rozpočtu uvolní 5 milionů, které 
budou určeny k realizaci projektů navrže-
ných a vybraných přímo občany.

Co byste potřebovali? Vybudovat nové 
dětské hřiště? Vysadit nový park? Posta-
vit výtah v domově s pečovatelskou služ-
bou? Poslat děti ze všech školek do hor, 
když je smog? Opravit cestu, po které 

denně jezdíte? Vybudovat chodník, který 
vám schází? O tom můžete rozhodnout!

–3,5 miliónu
Referendum o tom, že NEBUDETE řešit 

prázdné školy v obvodě. Je v nich 6 000 
až 7 000 volných míst, kapacita škol je vy-
užita z 57 %. Ročně za jejich provoz zapla-
títe desítky miliónů korun. Další desítky až 
stovky miliónů budou v následujících le-
tech potřeba na rekonstrukce a údržbu 
poloprázdných budov.

Jsme přesvědčeni a fakta 
hovoří jasně: sloučení dvou 
škol na jedné ulici má své 

ekonomické výhody a jeho 
dopad na žáky a učitele je 

minimální.

 


